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  फार फार वर्ाांपूवी दरू एका राज्यात एक लाल केसािंची राजकुमारी 
राहात होती. ततच्या चहेऱ्यावर पपिंगट रिंगाच ेठठपके होते. ती 
स्वभावाने दयाळू होती तसेच बुपिमानसुिा होती. एके रात्री 
राजकुमारी तनजण्यासाठी त्रबछान्यावर गेली. ततला बरे वाटत नव्हते. 
सकाळी जाग आल्यावर ततला त्रबछान्यातून उठणे अर्क्य झाले. 
ततच्या अिंगात ताकदच उरली नाही. ततचा आवाज क्षीण झाला. ततच े
केस आणण चहेऱ्यावरच ेठठपके तनस्तेज होऊ लागले.  
   राजा-राणीने साऱ्या राजवैद्ािंना बोलावून घेतले. पण राजकुमारीला 
कोणता आजार झाला आहे, हे कुणीही सािंगू र्कले नाही. ततच े
थचिंताग्रस्त आई-बाबा ततच्या र्जेारी बसले. राजकुमारी आपल्या 
क्षीण आवाजात कुजबुजली, “मला तीन उत्कृष्ट पीच फळे समळाली 
तर मी पुन्हा पठहल्यासारखी बरी होईन.” 

      राजकुमारीची इच्छा राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचली. ककत्येक 
तनष्ठाविंत लोक ततच्यासाठी राजवाड्यात उत्तमोत्तम पीच घेऊन गेले. पण 
त्यातील एकही पीच राजकुमारीला बरे करू र्केल इतके उत्कृष्ट नव्हते.  
       हळुहळू राजकुमारी मतृ्युच्या समीप पोहोच ूलागली. राजा तनरार् 
झाला. र्वेटी त्याने घोर्णा केली की जो कुणी राजकुमारीला बरे करू 
र्केल असे पीच आणेल, त्याच्यार्ी राजकुमारीच ेलग्न लावून देण्यात 

येईल (त्या काळात पपता, पवर्रे्त: राजा अर्ी आश्वासने देऊ र्कत).       
        राज्यातील सारे तरूण आपापले पीच घेऊन राजवाड्यात पोहोच ू
लागले. सवशच राजकुमारीला ओळखत होते आणण सवाांनाच ततच्यार्ी लग्न 
करण्याची इच्छा होती. ते सारे राजवाड्याबाहेर रािंगेत उभे राठहले.  



राजधानीपासून दरू तीन भाऊ राहात होते. त्यािंच्या घराच्या दारात 
पीच फळाच ेझाड होते. राजाची घोर्णा त्यािंच्यापयांत पोहोचली. मग 
त्यािंनीही राजकुमारीला बरे करण्यासाठी आपले नर्ीब अजमावयाच े
ठरवले. प्रथम सवाशत मोठा भाऊ पीचच्या झाडाजवळ गेला. त्याने 
तीन उत्कृष्ट पीच काढले आणण तो राजवाड्याकड ेतनघाला. तो फार 
दरू गेला नसेल. त्याला रस्त्याकडलेा एक विृ स्त्री ठदसली. आजवर 
त्याने ततला कधीच पाठहले नव्हते. त्याला थािंबवून ती म्हणाली, 
“मुला, तुझ्या टोपलीत काय आहे?” 

मोठ्या भावाने ततच्याकड ेतुच्छतेने पाठहले आणण 
उिटपणे म्हणाला, “तुझ्यासारख्या लािंब नाकाच्या 
म्हातारीबरोबर बोलायला मला वेळ नाही. तरीही सािंगतो, 
माझ्या टोपलीत सर्ाच्या पवष्ठेव्यततररक्त काहीही नाही.”  
“छान!” विृ स्त्री म्हणाली. “सर्ाची पवष्ठा आहे तर!” 



दोघे आपापल्या वाटािंनी तनघून गेले. मोठा भाऊ राजवाड्यात 
पोहोचल्यावर रािंगेत उभे न राहाता थेट प्रवेर्द्वाराकड ेगेला. त्याला 
राजकुमारीकड ेनेण्यात आले. तो राजकुमारीच्या त्रबछान्याजवळ गेला 
आणण पीच देण्यासाठी त्याने टोपली उघडली. पण काय आश्चयश! 
टोपलीत फक्त सर्ाची पवष्ठा होती. मोठ्या भावाला पहारेकऱ्यािंनी पकडले 
आणण अपमातनत करून घरी पाठवले.  

पुढल्या ठदवर्ी सकाळी मधला भाऊ पीचच्या झाडाकड ेगेला. तीन 
सुिंदर, पपकलेले पीच घेऊन तो राजवाड्याकड ेतनघाला. तो फार दरू 
गेला नसावा. त्यालासुिा रस्त्याकडलेा ती विृ स्त्री ठदसली. ती 
म्हणाली, “मुला, तुझ्या टोपलीत काय आहे?”  
मधला भाऊ तुच्छतेने म्हणाला, “लािंब नाकाच ेम्हातारे! माझ्या 
टोपलीत घोड्याच्या खाद्ाव्यततररक्त काही नाही.” 

“व्वा!” विृ स्त्री म्हणाली. “घोड्याचिं खाद् आहे तर!” 
दोघे आपापल्या वाटेने तनघून गेले. मधला भाऊ राजवाड्यात 
पोहोचला आणण थेट प्रवेर्द्वाराजवळ गेला. त्याला राजकुमारीकड े
नेण्यात आले. तो ततच्या र्जेारी बसला आणण ततला पीच 
देण्यासाठी त्याने टोपली उघडली. पण आश्चयश म्हणजे, टोपलीत 
घोड्याच्या खाद्ाव्यततररक्त काहीही नव्हते. मधल्या भावाला 
पहारेकऱ्यािंनी पकडले आणण चािंगले झोडपून घरी पाठवले.   



सवाशत लहान भावाने मोठ्या भावािंबरोबर घडलेली गोष्ट ऐकली. ततसऱ्या ठदवर्ी सकाळी, तो 
पीचच्या झाडाजवळ गेला. त्याने झाडावरून चार पीच काढले आणण तो राजवाड्याकड ेतनघाला. थोड े
दरू गेल्यावर त्यालाही रस्त्याकडलेा बसलेली विृ स्त्री ठदसली. ततने त्याला थािंबवले आणण म्हणाली, 
“मुला, तुझ्या टोपलीत काय आहे?” 

सवाशत छोट्या भावाने आपल्या टोपीला हात लावत ततला नमस्कार केला 
आणण म्हणाला, “माझ्याकड ेछान पपकलेले पीच आहेत आणण मी 
राजकुमारीर्ी लग्न करणार आहे.” 
“अरे व्वा! छान पपकलेले पीच आहेत तर!” विृ स्त्री म्हणाली. 
सवाशत छोट्या भावाने टोपलीतून एक पीच काढून ततला पवचारले, “तुम्ही 
खाणार का पीच?” 

विृ स्त्रीने पीच घेतले. “तुझ्या या दयाळुपणाबद्दल हे घे 
माझ्याकडून,” असिं म्हणत ततने सवाशत लहान भावाला एक 
चािंदीची सर्ट्टी ठदली. “तुला कर्ाचीही गरज लागली तर ही 
सर्ट्टी वाजव आणण तुझी इच्छा व्यक्त कर. तुला हविं ते 
आपोआप तुझ्या पुढ्यात हजर होईल. सर्ट्टी हरवली तर फक्त 
तीन वेळा टाळ्या वाजव, सर्ट्टी परत तुझ्या णखर्ात आलीच 
समज.” 

“आभारी आहे,” सवाशत लहान भाऊ म्हणाला आणण मग दोघे 
आपापल्या वाटेने तनघून गेले. सवाशत छोटा भाऊ राजवाड्यात 
पोहोचला. तो तेथील रािंगेत सर्स्तीत सवाशत र्वेटी उभा 
राठहला. अखेरीस, राजकुमारीकड ेजाण्याची त्याची पाळी 
आल्यावर त्याला नेण्यात आले. तो ततच्या त्रबछान्यार्जेारी 
बसला आणण त्याने टोपली उघडली.  



त्याने टोपलीतून काढलेले पीच पाहून राजकुमारी 
त्रबछान्यावर उठून बसली. पठहल्या पीचचा पठहला 
तुकडा दातािंनी तोडताच ततच्या गालावरच ेपपिंगट ठठपके 
परतले. दसुऱ्या पीचचा तुकडा तोडताच ततच ेलाल केस 
चमकू लागले. ततसऱ्या पीचचा तुकडा तोडताच, ती 
त्रबछान्यातून उडी मारून चक्क नाच ूलागली.  

  आपली मुलगी बरी झाली हे पाहून राजाला खपू आनिंद झाला. 
पण निंतर त्याने फाटके कपड ेघातलेल्या गावरान मुलाकड ेपाठहले. 
तो पवचार करू लागला. आपण असे काही केले पाठहजे की ठदलेले 
वचनही तुटणार नाही आणण या गरीब मुलार्ी राजकुमारीच े
लग्नही होणार नाही.  
       राजा सवाशत छोट्या भावाला म्हणाला, “तू राजकुमारीला बरे 
केलिंस आणण तुला ततच्यार्ी लग्न करायचिंय. मी ठदलेला र्ब्द 
मोडणार नाही. पण तू माझ्या मुलीसाठी योग्य आहेस, हे आधी 
ससि कर. माझ्याकड ेर्िंभर ससे आहेत. तू त्यािंना व्यवस्स्थत 
सािंभाळलिंस, तर मग माझ्या मुलीर्ी खरु्ाल लग्न कर.” 



    सवाशत छोट्या भावाला सर्ािंसोबत गवताळ कुरणात पाठवण्यात आले. 
त्याला ठदवसभर सर्ािंवर देखरेख करायला आणण सिंध्याकाळी त्यािंना 
पुन्हा राजवाड्यात आणायला सािंगण्यात आले. ओळीने चार ठदवस 
त्याला हेच काम करायचे होते. एकजरी ससा हरवला तर तो आपल्या 
कामात अपयर्ी ठरणार होता.  
   सवाशत छोटा भाऊ सर्ािंवर देखरेख करू लागला. ततथे कुिं पण नव्हत,े 
सभिंत नव्हती, सर्ािंना एकत्र ठेवण्यासाठी काही सोय नव्हती. एक-एक 
करत ते उड्या मारत दरू तनघून गेले. सवाशत छोटा भाऊ तनरार् झाला.  

पण दपुारी उर्ीरा त्याला विृ स्त्रीने ठदलेली सर्ट्टी आठवली. त्याने सर्ट्टी वाजवली आणण 
इच्छा व्यक्त केली. मग सगळे र्िंभर ससे कानाकोपऱ्यातून पळत ततथे आले. ते सवश एका 
रािंगेत उभे राठहले, त्याच ेहुकूम पाळू लागले, त्याला छान सलाम करू लागले आणण त्याच्या 
मागे सैतनकािंसारखे कवायत करत राजवाड्याच्या प्रवेर्द्वारापयांत चालत गेले.   



  राजाचा आपल्या डोळ्यािंवर पवश्वासच बसेना. त्याने हे दृश्य 
पाठहलेल्या अनेकािंना पवचारले, “या मुलाने हे कसिं साध्य केलिं?” 
  कुरणात काम करणाऱ्या माळ्याने राजाला चािंदीच्या सर्ट्टीबद्दल 
सािंथगतले. राजाने काही करून ती सर्ट्टी समळवण्याच ेठरवले.  
   पुढल्या ठदवर्ी, राजाने राजकुमारीला काही कारण न सािंगता 
सोन्याच्या नाण्यािंनी भरलेली एक पपर्वी देऊन कुरणात पाठवले. 
त्या मुलाकडून सर्ट्टी मागून, चोरून ककिं वा खरेदी करून आण, 
असे राजाने ततला सािंथगतले. सवाशत छोट्या भावाने राजकुमारीला 
येताना पाठहले. आता राजा आपल्यासमोर कोणती नवीन अडचण 
उभी करत आहे, असा प्रश्न त्याला पडला. तो गरीब असला, त्याच े
कपड ेफाटके असले तरी तो बरेच काही समजून चुकला. आपण 
अपयर्ी व्हावे अर्ीच राजाची इच्छा आहे, हे त्याच्या लक्षात 
आले.  

  राजकुमारीने आढेवेढे न घेता त्याला सोन्याची 
नाणी देऊन टाकली. पण....ततने यापूवी कधी 
कुणा तरूण मुलाला चुिंबन ठदले नव्हते. ततने 
सवाशत छोट्या भावाच्या डोळ्यािंत पाठहले....आणण 
ततला जे ठदसले, ते ततला आवडले. ततने आपला 
चहेरा पुढे केला, ओठािंचा चिंबू केला. सवाशत 
छोट्या भावाने ततला र्िंभर चुिंबने ठदली.  
   मग मुलाने ततला सर्ट्टी देऊन टाकली. ती 
सर्ट्टी घेऊन राजवाड्यात परतली आणण सर्ट्टी 
राजाकड ेसोपवली.  

राजकुमारीने त्याच्याकड ेसर्ट्टी खरेदी 
करण्याची इच्छा व्यक्त केली. तो 
म्हणाला, “का नाही, राजकुमारी! या 
सर्ट्टीची ककिं मत र्िंभर सोन्याची नाणी 
आणण र्िंभर चुिंबने इतकी आहे.” 



त्या ठदवर्ी दपुारी उर्ीरा, सवाशत छोट्या भावाने तीनदा टाळ्या वाजवताच सर्ट्टी 
त्याच्या णखर्ात परतली. सर्ट्टी वाजवून त्याने इच्छा व्यक्त केली. मग सगळे 
र्िंभर ससे कानाकोपऱ्यातून पळत ततथे आले. ते सवश एका रािंगेत उभे राठहले, 
त्याच ेहुकूम पाळू लागले, त्याला छान सलाम करू लागले आणण त्याच्या मागे 
सैतनकािंसारखे कवायत करत राजवाड्याच्या प्रवेर्द्वारापयांत चालत गेले.  

राजाला सिंताप आला. ततसऱ्या ठदवर्ी त्याने राणीला सोन्याच्या 
नाण्यािंच्या दोन पपर्व्यािंसह कुरणात पाठवले. मुलाकडून आपल्या 
पतीसाठी सर्ट्टी मागून, चोरून ककिं वा खरेदी करून आण, असे राजाने 
ततला सािंथगतले. मुलाने राणीला येताना पाठहले. तो मनात म्हणाला, “हे 
सगळिं मला मनोरिंजक वाटू लागलिंय....” राणीने सर्ट्टी पवकत घेण्याची 
इच्छा व्यक्त केली. मुलगा म्हणाला, “का नाही, महाराणी! या सर्ट्टीची 
ककिं मत आज दोनर् ेसोन्याची नाणी आणण दोनर् ेचुिंबने इतकी आहे.” 



राणी 

राणी एक समतभार्ी स्त्री होती. तनरार्नेे ततने दोनर् ेसोन्याची नाणी मुलाला देऊन 
टाकली. राणीच ेआयुष्य खपू एकाकी झाले होते. राजा राज्य करण्यात मग्न असे आणण 
पत्नीला पुरेसा वेळ देत नसे. त्यामुळे ततला दोनर् ेचुिंबनािंची कल्पना आवडली. ती पुढे 
झाली, मुलाभोवती आपले बाहु लपेटले आणण त्याला दोनर् ेचुिंबने ठदली.   

मुलाने राणीला सर्ट्टी 
ठदली. सर्ट्टी घेऊन 
राणी राजवाड्यात 
परतली आणण सर्ट्टी 
राजाकड ेठदली.  

पण त्या ठदवर्ी दपुारी सवाशत छोट्या भावाने तीनदा टाळ्या 
वाजवल्या आणण सर्ट्टी त्याच्या णखर्ात परतली. त्याने सर्ट्टी वाजवली 
आणण इच्छा व्यक्त केली. मग सगळे र्िंभर ससे कानाकोपऱ्यातून 
पळत ततथे आले. ते सवश एका रािंगेत उभे राठहले, त्याच ेहुकूम पाळू 
लागले, त्याला छान सलाम करू लागले आणण त्याच्या मागे 
सैतनकािंसारखे कवायत करत राजवाड्याच्या प्रवेर्द्वारापयांत चालत 
गेले. राजा पुन्हा सिंतापला. “मला वाटतिं, आता मलाच त्या मुलाकड े
गेलिं पाठहजे. मीच हे काम नीट करू र्कतो.” 



मग चौथ्या ठदवर्ी सकाळी, राजा स्वत: घोड्यावर 
स्वार होऊन, सोन्याची नाणी भरलेली पेटी घेऊन 
कुरणात गेला. मुलाने राजाला येताना पाठहले आणण 
त्याला हसू आले. राजाने सर्ट्टीबद्दल पवचारले तेव्हा 
मुलगा उत्तरला, “का नाही महाराज, तुम्ही माझी सर्ट्टी 
खरेदी करू र्कता. आज त्याची ककिं मत आहे, तीनर् े
सोन्याची नाणी.... आणण....तुम्हाला तुमच्या 
घोड्याच्या पाश्वशभागाचिं चुिंबन घ्याविं लागेल.” 

रागाने बेभान होऊन राजा घोड्यावरून उतरला. खोगीरातून सोन्याच्या 
नाण्यािंची पेटी काढून त्याने मुलाच्या पायािंवर फेकली. मग तो घोड्याच्या 
पाश्वशभागाजवळ गेला. त्याने णखर्ातून रुमाल काढला, काळजीपूवशक त्याची घडी 
केली आणण ही घडी त्याच ेओठ आणण घोड्याचा पाश्वशभाग यािंच्यामध्ये धरली. 
ओठािंचा चिंबू करून तो पुढे झुकला, पण.... 



“महाराज!” सवाशत छोटा भाऊ म्हणाला. 
“काय?” राजा तुच्छतेने बोलला. 
“नाही,” मुलगा म्हणाला. 
“काय नाही?”राजाने पवचारले. 
“रुमाल नाही वापरायचा,” मुलगा म्हणाला.  
“काय म्हणालास?” राजाने डोळे मोठे करत अपवश्वासाने पवचारले.  
“रुमाल नाही,” मुलगा म्हणाला.  
राजाने मुलाकड ेजळजळीत नजर टाकली आणण रुमाल जसमनीवर टाकला. त्याने चौफेर 
नजर टाकून कुणी बघत तर नाही, याची खात्री करून घेतली. मग एका क्षणात त्याने 
घोड्याच्या पाश्वशभागाच ेचुिंबन घेतले.  



“आता मला सर्ट्टी दे,” राजा म्हणाला. 
मुलाने सर्ट्टी राजाला देऊन टाकली. राजा राजवाड्यात परतला. 
पण त्या ठदवर्ी दपुारी उर्ीरा सवाशत छोट्या भावाने तीनदा 
टाळ्या वाजवल्या आणण सर्ट्टी त्याच्या णखर्ात परतली. त्याने 
सर्ट्टी वाजवली आणण इच्छा व्यक्त केली. मग सगळे र्िंभर 
ससे कानाकोपऱ्यातून पळत ततथे आले. ते सवश एका रािंगेत 
उभे राठहले, त्याच ेहुकूम पाळू लागले, त्याला छान सलाम 
करू लागले आणण त्याच्या मागे सैतनकािंसारखे कवायत करत 
राजवाड्याच्या द्वारापयांत चालत गेले.  

राजकुमारी, राणी, राजा आणण राजतत्वज्ञाने राजवाड्याच्या प्रवेर्द्वारावर 
मुलाच ेस्वागत केले. तत्वज्ञ राज्यातील सवाशत र्हाणा माणूस होता. राजा 
त्याला म्हणाला, “सािंग त्याला.”  
राजतत्वज्ञ म्हणाला, “राजा र्ब्दािंचा पक्का आहे. तू राजकुमारीर्ी लग्न 
करर्ील. पण आधी आणखी एक काम कर. तू आपण लग्नासाठी योग्य 
आहोत, हे ससि केलिं पाठहजेस.” तत्वज्ञाने स्फठटकासारखी स्वच्छ काचेची 
बादली घेतली आणण म्हणाला, “ही बादली सत्याने काठोकाठ भरून टाक.” 



मुलाने बादलीकड ेपाठहले आणण क्षणभर पवचार करून म्हणाला, 
“ठठकाय, तुम्हाला सत्यच हविं असेल, तर सत्यच समळेल.” 
मग तो राजकुमारीकड ेगेला, ततच्या डोळ्यािंत डोळे घालून बघू लागला, 
मिंदपणे हसला आणण म्हणाला, “मी तुझिं र्िंभरवेळा चुिंबन घेतलिं, हे 
सत्य आहे की नाही?” 
राजकुमारी स्स्मत करत आनिंदाने म्हणाली, “हो, हे सत्य आहे.” 
“काय?” राजा अचिंत्रबत होऊन म्हणाला.  

“एवढिं सत्य पुरेसिं आहे का?” मुलाने पवचारले.  
“अस्जबात नाही. बादली अजून ररकामीच आहे,” राजा उत्तरला.  
 “ठठकाय महाराज,” म्हणत मुलगा राणीकड ेगेला. “महाराणी, 
तुम्ही माझिं दोनर्वेेळा चुिंबन घेतलिं, हे सत्य आहे का?” 
 “होय,” राणी कुजबुजली, “हे सत्य आहे.” 
“काय?” राजा ककिं चाळला. 
“एवढिं सत्य पुरेसिं आहे का?” मुलाने पवचारले.  
“हो, हो, मला वाटतिं आजच्या ठदवसासाठी एवढिं सत्य पुरेसिं 
आहे,“ राणी थचिंताग्रस्त होत म्हणाली.  
“अस्जबात नाही,” राजा म्हणाला. “राणीबद्दल आणखी काहीlतरी 
ऐकायला मी उत्सुक आहे.” 
पण त्याऐवजी मुलाने राजाकड ेपाऊल टाकले. “महाराज, 
माझ्यासारख्या फाटके कपड ेघातलेल्या गरीब मुलाने 
तुमच्यासारख्या राजाला घोड्याच्या पाश्वशभागाचिं चुिंबन घ्यायला 
लावलिं, हे सत्य आहे का?” 



“चमत्कार!” राजा ओरडला. “बादलीकड ेबघा. त्यातून सत्य ऊतू चाललिंय. फरर्ीवर 
सािंडू लागलिंय. मुला, आता आणखी सत्य सािंगू नकोस. चला, लग्नाची तयारी सुरू 
करा.”  

मग सवाशत छोटा भाऊ आणण 
राजकुमारी यािंच ेमे मठहन्यात लग्न 
झाले आणण ते सुखात राहू लागले.  

समाप्त 


